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 إدارة غرب القاهرة التعليميةحمافظة القاهرة  (1) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

بدر(  -تبوك  -حنين  -) خيبر  .....................  غزوة غزوة للرسول  ( كانت آخر1)

 فارس(  -اليمن  -العراق  -ر) مص  ..................... ( من البالد التى خضعت لحكم الروم ٢)

الروم (  -قريش  -اليهود  -) المشركين  .....................  صحيفة المدينة ليأمن خطر الرسول  ( أقر٣)

البصرة (  -القاهرة  -الكوفة  -) الفسطاط   ..................... الخالفة إلى  نقل على بن أى طالب مقر (٤)

اإلسكندرية(  -بلبيس  -العريش  -) الفرما  .....................   فتحها المسلمون فى مصر أول المدن التى (٥)

 الطائف(  -يثرب  -الحبشة  -) الشام .....................                  ( أول هجرة للمسلمين كانت إلى ٦)

**************************************************************************
 مدرسة اجلهاد االعدادية بناتحمافظة القاهرة  (2)

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

اليمن (  -الحبشة  -يثرب  -) الطائف ...................                              كانت أول هجرة للمسلمين إلى ( 1)

 بتتبع أخبار المشركين أثناء الهجرة.  ...................    كلف الرسول ( ٢)

مصعب بن عمير(  -عمرو بن العاص  -ى بكر بعبدهللا بن أ -) زيد بن ثابت   

(  اليهود -الفرس  -الروم  -) قريش       هـ.  ٩تبوك  ىف................... جيشا كبيرا لقتال   ( أعد الرسول٣)

بالد فارس (  -العراق  -أفريقية  -) مصر                     هـ. ٢٢عام ................... فتح عبدهللا بن أى السرح  (٤)

**************************************************************************
إدارة اهلرم التعليمية اجليزةحمافظة  (4)

:  ة مما بني القوسنياإلجابة الصحيح اخرت

اليمن (  -السودان  -جزر القمر  -)الصومال  فى المحيط الهندى جنوب دائرة اإلستواء. ( تقع دولة ................ 1)

الخارجة (  -الكفرة  -الفرافرة  -) سيوة  ................   ى واحةبمن أهم الواحات المنتشرة فى الوطن العر( ٢)

................  ىبت المدن الكبرى بالوطن العرمن أهم مشكال (٣)

األحياء الغنية ( -األمية  -المناطق العشوائية  -) التفكك االجتماعى   

التعدينية (  -الصناعية  -الزراعية  -ة ) الرعوي................  تنخفض الكثافة السكانية فى الوطن العرى بالمناطق (٤)

**************************************************************************
التعليميةاملنتزه إدارة اإلسكندرية حمافظة  (5) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

القمر(  جزر -الصومال  -الجزائر  -) السودان   الهندى. بأكملها فى المحيط ( تقع دولة ...................... 1)

......................ى سهول بمن السهول الساحلية الصالحة للزراعة فى الوطن العر( ٢)

( خليج عدن  -الخليج العرى  -البحر األحمر  -) البحر المتوسط    

الشام ( -الشطوط  -حضرموت  -) نجد   ......................من أهم مظاهر هضبة أفريقيا الشمالية هضبة ( ٣)

الصومال (  -عمان  -مصر -) ليبيا ......................          ( أقدم الدول العربية في عمل تعداد للسكان٤)

أنماط. ...................... شاطهم االقتصادى إلىينقسم سكان الوطن العرى طبقا لمعيشتهم ون (٥)

 ستة (  -خمسة  -أربعة  -) ثالثة    

**************************************************************************
التعليميةشرق إدارة اإلسكندرية  حمافظة (6)

: اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

ى (بالخليج العر -خليج عدن  -المحيط األطلنطى  -) المحيط الهندى ..................         ا بيحد الوطن العرى غر( 1)

دجلة (  -ى نالليطا -الفرات  -) النيل  ..... ...... بين جبال الشام مثل نهر السهول التى تنحصر ىف تجرى عدة أنهار (٢)

وسط (  -شرق  -جنوب  -) شمال                      شبه الجزيرة العربية.  ................تقع هضبة حضرموت فى  (٣)

اليمن (  -عسير  -حمرالبحر األ -) أطلس .......................                          تنمو الغابات المعتدلة فوق جبال (٤)

.....................والعيون يعمل سكانها بالزراعة  أرض منخفضة فى الصحراء تستمد مياهها من اآلبار( ٥)

الوادى ( -السهل  -الواحة  -) الهضبة   
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........................ى ومنها بتؤثر العوامل البشرية فى توزيع السكان بالوطن العر( ٦)

 موارد المياه(  -المناخ  -األنشطة االقتصادية  -)التضاريس     

**************************************************************************
التعليميةبنها إدارة حمافظة القليوبية  (7) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

 مان( ع -طوروس  -الشام  -) أطلس   ....... على الساحل الشرق للبحر المتوسط........تمتد جبال...( 1)

الموسمى (  -ى بالقط -الصحراوى  -) المدارى  .................يسود جنوب غرب شبه الجزيرة العربية المناخ ( ٢)

لبنان (  -السعودية  -العراق  -) مصرل المناخ. سكنى الجبال العتدا....... ..........يفضل سكان دولة( ٣)

(  التعدين -الزراعة  -الرعى  -) التجارة  .................ى بحرفة ب( يعمل معظم سكان الريف بالوطن العر٤)

**************************************************************************
التعليميةغرب الزقازيق إدارة الشرقية حمافظة  (8) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

طوال العام(  -الخريف  -ف الصي -) الشتاء  ......................فصل  ى تسقط األمطار على إقليم البحر المتوسط ف( 1)

موريتانيا (  -العراق  -الصومال  -) السودان ........................   تنمو أشجار البلوط الفلينى فى دولة ( ٢)

موت( حضر  -أفريقيا الشمالية  -اليمن  -) الشطوط ........................  ى مساحة هضبة بهضاب الوطن العر ( أكبر٣)

........................ ى غربا ينتهى مع سواحل ب( أقصى امتداد ليابس الوطن العر٤)

الجزائر(  -موريتانيا  -المغرب  -) السودان   

هضاب (  -سهول نهرية  -أودية جافة  -) كثبان رملية                     ........................جبال الشام بينها  تحصر( ٥)

لبنان (  -السودان  -مصر -)السعودية     ........................ أثر الزيادة غير الطبيعية فى زيادة سكان يظهر( ٦)

**************************************************************************
التعليميةمنوف إدارة  املنوفيةحمافظة  (9) 

 :  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

طول العام (  -الربيع  -الصيف  -) الشتاء  .......................فصل  ىيتميز اإلقليم المدارى بسقوط األمطارف( 1)

البحر األحمر(  -أطلس  -عسير -) الحجاز   .......................ى جبال بمن الجبال االلتوائية فى الوطن العر( ٢)

مصر( -اإلمارات  -السعودية  -) الكويت .. .........من الدول العربية التى تعافى من زيادة السكان وقلة فى الموارد( ٣)

 حضرموت(  -الشام بادية  -نجد  -) الشطوط .......................  يوجد فى جنوب شبه الجزيرة العربية هضبة  (٤)

**************************************************************************
التعليميةغرب طنطا إدارة  الغربيةحمافظة  (11)

: اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني  اخرت

فتح مكة ( -غزوة الخندق  -حديبية صلح ال -) غزوة بدر ............  الدعوة اإلسالمية عالميا بعد بدأت مرحلة نشر( 1)

 اليرموك (  -ذات الصوارى  -القادسية  -) نهاوند ............         ( غادر قيصر الروم بالد الشام بعد موقعة ٢)

 النوبة (  -أرمينية  -الشام  -) العراق      ............( أرسل معاوية القائد حبيب بن مسيلمة لفتح ٣)

الصديق ( ى بكربأ -زيد بن حارثة  -مصعب بن عمير -ى طالب ب) على بن أ ............اإلسالم هو  ىف أول سفير (٤)

**************************************************************************
التعليميةشرق املنصورة إدارة  الدقهليةحمافظة  (11) 

:  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني اخرت

القطبى (  -الهادى  -األطلنطى  -) الهندى     .........................ا المحيط بى غربيحد الوطن العر( 1)

 الماهوجنى(  -السنط  -النخيل  -) األرز    .........................يستخرج الصمغ من أشجار( ٢)

عمان ( -كردستان  -األحمر البحر -) أطلس   .........................ى جبال ببالوطن العر من الجبال االنكسارية( ٣)

الصناعة (  -التعدين  -الرعى  -) الزراعة     .........................يعمل البدو بحرفة ( ٤)

األرز(  -الكافور -الصنوبر  -) الزيتون              .........................شجرة اتخذتها دولة لبنان شعارا لها( ٥)

 تونس (  -لبنان  -مصر -) المغرب         .........................من أقدم الدول العربية فى تعداد السكان ( ٦)

**************************************************************************
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مشال سيناءحمافظة  (12)

**************************************************************************
الوادى اجلديدحمافظة  (11) 

**************************************************************************
أسوانحمافظة  (14) 

**************************************************************************



4     

أسيوطحمافظة  (15)

**************************************************************************
بنى سويفحمافظة  (16) 

**************************************************************************
البحريةحمافظة  (17) 

**************************************************************************
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كفر الشيخحمافظة  (18) 

**************************************************************************
السويسحمافظة  (19) 

**************************************************************************
االمساعيليةحمافظة  (21)
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الدقهليةحمافظة  (21) 

**************************************************************************
الغربيةحمافظة  (22) 

 
**************************************************************************

 الغربيةحمافظة  (12)
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 12122135014لالستفسار واتس  /                  أ / الصاوي صالح                .مع أطيب التمنيات بالتوفيق و النجاح       

 جبال اطلس ( –الخليج العربي  –البحر المتوسط  –يفصل بين الجناح العربي االفريقي والجناح العربي االسيوي................... ) البحر االحمر  -2

 افريقيا واستراليا (.  –افريقيا واسيا  –اوروبا وافريقيا  –تمتد اراضي الوطن العربي في قارتي ............... و ..................  ) اسيا واوروبا  -3 

 كنيسة المهد(. –الكعبة المشرفة  –المسجد االقصي  –من االماكن المقدسة في وطننا العربي يقصدها الناس للزيارة.......... بالسعودية ) قبة الصخرة  -4

 فلسطين ( –العراق  –السعودية  –تعد قبة الصخرة والمسجد االقصي وكنيسة المهد من االماكن المقدسة الموجودة في دولة......... ) مصر  -5

 السودان ( –االمارات  –المغرب  –سطين الدولة العربية التي مازالت تحت سلطة االحتالل ولم تحصل علي استقاللها دولة .............. ) فل -6

 موريتانيا ( –عمان  –جزر القمر  -شماال )الموقع الفلكي ( ماعدا............ ) اليمن 43جنوبا و  3جميع الدول العربية االتية تمتد بين دائرتي عرض  -7

 المغرب ( –ليبيا  ––اليمن  –الصومال  –جيبوتي  –جزر القمر  – كل الدول العربية االتية من دول الجناح العربي االفريقي ماعدا........ ) مصر -3

 لبنان (. ––العراق  –االردن  –اليمن  –تونس  –فلسطين  –عمان  االسيوي ماعدا...... )كل الدول العربية االتية من دول الجناح العربي  -0

 هرمز ( –بيرنج  –باب المندب  –... ) جبل طارق يعد مضيق .................. تحت اشراف عربي خالص ................ -9

 جيبوتي ( –اسبانيا  –ايران  –تتحكم دولتي اليمن و ........... في مضيق باب المندب.                 ) عمان  -21

 بي الشمالي (القط –االطلنطي  –الهادي  –يصل مضيق جبل طارق بين المحيط .................. و البحر المتوسط ) الهندي  -22

 السودان ( –سوريا  –االردن  –من المشاكل السياسية بدولة ................ مشكلة دارفور ) اليمن  -23

 السودان ( –المغرب  –الجزائر  –تعد مديني سبتة ومليلة التابعتان لدولة .................... تحت سيطرة االستعمار االوروبي.   ) االمارات  -24

 شمال ( –شمال شرق  –جنوب غرب  –ولة جزر القمر بأكملها في المحيط الهندي .......... دائرة االستواء ) جنوب تقع د -25

 السويس ( –عمان  –عدن  –يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج..................... ) العقبة  -26

 ايران ( –المغرب  –اليمن  –اسبانيا  تشرف دولتي عمان و ............ علي مضيق هرمز.       ) -27

 قا .................يحد الوطن العربي شماال ................ و ........................, جنوبا ................... و ...................... ,  وشر -23

 ...................., وشماال شرقي ....................... و........................و........................ و ......................, بينما يحده غربا ..

 عسير ( –الشام  –اطلس  –من الجبال االلتوائية جبال عمان و جبال زوجراس وكردستان وجبال........... ) البحراالحمر  -20

 اليمن ( –بادية الشام  –حضرموت  –د من الهضاب البركانية هضبة.......................... ) نج -29

 عسير ( –الشام  –اطلس  –من الجبال االنكسارية الناتجة عن الحركات االنكسارية جبال البحر االحمر و جبال............. )البحراالحمر  -31

 بة بادية الشمال....... شبه الجزيرة.تقع هضبة حضرموت......... شبه الجزيرة العربية, وهضبة نجد .......شبه الجزيرة العربية, وهض -32

 (الخليج العربي  –الهندي  –المحيط االطلنطي  –) البحر المتوسط من السهول الساحلية الغنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة سهول .......  -33

 العاصي و دجلة ( –العاصي والليطاني  –دجلة الفرات  –تحصر جبال الشام عدة سهول تجري بها االنهار مثل نهري........ ) الليطاني والفرات  -34

 الحجاز ( –اطلس  –الشام  –تقع هضبة الشطوط بين سالسل جبال ................. ) البحر االحمر  -35

 افريقيا الشما –بادية الشام  –اليمن  –اكبر هضاب الوطن العربي هضبة ................ ) نجد  -36

 المحيط االطلنطي ( –البحر االحمر  –الخليج العربي  –ية الصالحة للزراعة سهول....... ) البحر المتوسط من السهول الساحل -37

 ( 24 – 23 – 22 – 21يقع بالجناح العربي االفريقي ......... دول, وبالجناح العربي االسيوي ......... دولة )  -33

 الخلجان ( –الرؤوس البحرية  –الكثبان الرملية  –ل الرياح ............  ) داالت االنهار من اشكال السطح الناتجة عن التعرية الهوائية بفع -30

 الخلجان ( –الرؤوس البحرية  –الكثبان الرملية  –) داالت االنهار  من اشكال سطح االلرض الناتجة عن التعرية المائية....................  -39

 التعرية الهوائية (–الصورانات البركانية  –الحركات االنكسارية –بحار وجبال...... )الحركات االلتوائية ادت الي اصابت الصخورالصلبة مكونة-41
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 االردن ( –عمان  –ليبيا  –توجد واحة سيوة في دولة............., بينما واحة الكفرة في دولة................... ) مصر  -42

 عمان ( –االردن  –ليبيا  –بط بين اجزائها.     ) مصر تتميز دولة ............. بعدم الترا -43

 ليبيا ( –البحرين  –جزر القمر  –يمر مدار السرطان بدولة .................. ) الصومال  -44

 الجزائر ( –ليبيا  –البحرين  –يمر خط جرينتش بدولة ...................... ) الصومال  -45

 الجزائر ( –ليبيا  –البحرين  –................. ) الصومال تمر دائرة االستواء بدولة  -46

 عمان ( –االردن  –ليبيا  –يوجد وادي العالقي في دولة ...............) مصر  -47

 بحر الرمال العظيم ( –الكثبان الرملية  –الواحات  –تستخدم كطرق للمواصالت............. ) االودية الجافة  -43

 الصحراوية ( –الساحلية  –سهول كونتها االنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها علي جانبي االنهار......... ) الفيضية  -40

 الخلجان ( –الرؤوس البحرية  –ارسابات رملية  –من انواع السهول الصحراوية....................) ) داالت االنهار  -49

 التكدس السكاني ( –المسطحات المائية  –التضاريس  –تؤثر في مناخ الوطن العربي ماعدا ......... ) الموقع الفلكي  كل العوامل االتية -51

 الصومال ( –موريتانيا  –تونس  –تتنتمي االجزاء الشمالية لدولة............ الي اقليم البحر المتوسط.   ) السودان  -52

 البحر االحمر ( –اليمن  –عسير  –........ ) اطلس  تنمو الغابات المعتدلة فوق جبال -53

 المداري ( –الموسمي  –االستوائي  –تنمو الحشائش المعتدلة) االستبس ( بين اقليم مناخ البحر المتوسط واقليم المناخ ........ ) الصحراوي  -54

 المداري ( -البحر المتوسط  –االستوائي  –تنتمي االجزاء الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة ضمن اقليم المناخ ........... ) الصحراوي  -55

 المداري ( -البحر المتوسط  –االستوائي  –%المن مساحة الوطن العربي.    ) الصحراوي 01يشغل اقليم المناخ.............. -56

 شرق ( –جنوب  –غرب  –ائش االستبس اقليم مناخ البحر المتوسط, و ................ االقليم الصحراوي. ) شمال تنمو حش -57

 الجزائر ( –ليبيا  –البحرين  –اتخذت دولة........... من اشجار االرز شعارأ لها.     ) لبنان  -53

 العربي ( –المتوسط  –االسود  –... ) االحمر يطل الوطن العربي علي البحار االتية ماعدا البحر ........ -50

 اليمن( –بالد الشام  –العراقية  –من الحضارات التي قامت بالجناح االفريقي الحضارة .......... ) المصرية القديمة  -59

 الشام ( –كردستان  –البحر االحمر  –تمتد جبال ................ في ثالث دول عربية بالجناح االفريقي.  ) اطلس  -61

 الشام ( –كردستان  –البحر االحمر  –تمتد جبال ................ في ثالث دول عربية بالجناح االسيوي.  ) اطلس  -62
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 موريتانيا ( –المغرب  –فلسطين  –التي تتوقع انها تقوم بأنتاج مصادر الطاقة والثروات المعدنية............... ) السعودية  العربية من الدول -67

 لبنان ( –الكويت  –فلسطين  –) مصر  لتي اثرت الحروب والصراعات في عدد سكانها.تعد دولة .............. من الدول ا -63

 لبنان ( –الكويت  –فلسطين  –من البالد العربية التي تعاني قلة قي الموراد االقتصادية............. ) مصر  -60

 فائض في السكان والموارد( –عجز في السكان وفائض في الموارد  –دول الخليج لديها ............. ) فائض في السكان وعجز في الموارد  -69

 الجزائر ( –الكويت  –مصر  –من الدول العربية التي تعاني نقصا في االيدي العاملة............... ) سوريا  -71

 الجزائر ( –يت الكو –عمان  –) سوريا  من الدول العربية التي تعاني من مشكلة البطالة...................... -72



 12122135014لالستفسار واتس  /                  أ / الصاوي صالح                .مع أطيب التمنيات بالتوفيق و النجاح       

 الجزائر ( –الكويت  – مصر – االردناقدم الدول العربية في عمل التعداد السكاني............ وتقوم به كل عشر سنوات.    )  -73

 الجزائر ( –الكويت  –مصر  –) االردن  من الدول العربية التي تقوم بعمل تعداد سكاني كل خمس سنوات.............. -74

 موارد المياه ( –التضاريس  –الصراعات والحروب  –من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان.............. ) المناخ  -75
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 مصر ( -الطائف –الحبشة  –المرحلة الثانية للدعوة ابتدت من السنة الثالثة للبعثة حتي الهجرة الي............ ) يثرب  -07
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 ارسل الخليفة ابي بكر الصديق جيش بقيادة.............. بالد العراق, بينما ارسل الجيوش الي بالد الشام بقيادة.............., -233
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 عمرو بن العاص( –النعمان بن مقرن  -خالد بن الوليد   –................ ) سعد بن ابي وقاص قائد موقعة اليرموك هو -243
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 االردن ( –العراق  –اليمن  –) مصر ///////////////عمرو بن العاص( –النعمان بن مقرن  -خالد بن الوليد   –) سعد بن ابي وقاص 

 عمر بن الخطاب ( –علي بن ابي طالب  –عثمان بن عفان  –تسلم الخليفة ................. مفاتيح بيت المقدس.   ) ابو بكر الصديق  -251
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 عمر بن الخطاب(–علي بن ابي طالب  –عثمان بن عفان  –) ابو بكر الصديقاختار الخليفة .......ستة من الصحابة ليختار المسلمون احدهم خليفة بعده.  -265

 عمر بن الخطاب ( –علي بن ابي طالب  –عثمان بن عفان  –) ابو بكر الصديق  .   كان الخليفة........... يطعم الناس ويأكل هو الزيت والخل -266
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اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تمتع الوطن العربً بشخصٌة ممٌزة نتٌجة•

 
(النبات الطبٌعً–المناخ –التضارٌس –الموقع الجغرافً ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تمتع الوطن العربً بشخصٌة ممٌزة نتٌجة•

 
(النبات الطبٌعً–المناخ –التضارٌس–الموقع الجغرافً ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

اول من انشأ الدواوٌن ومنها بٌت المال هو •
الخلٌفة 

ابو بكر الصدٌق 

عمر بن الخطاب  

عثمان بن عفان 

على بن ابً طالب 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

اول من انشأ الدواوٌن ومنها بٌت المال هو •
الخلٌفة 

ابو بكر الصدٌق 

عمر بن الخطاب  

عثمان بن عفان 

على بن ابً طالب 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من المضاٌق التى تتمتع باشراف عربً خالص •

 
(الدردنٌل –هرمز –جبل طارق –باب المندب ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من المضاٌق التى تتمتع باشراف عربً خالص •

 
(الدردنٌل –هرمز –جبل طارق –باب المندب ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

نجح الصحابً عمرو بن العاص من فتح •

 
(جزٌرة قبرص–افرٌقٌة–ارمنٌة –مصر) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

نجح الصحابً عمرو بن العاص من فتح •

 
(جزٌرة قبرص–افرٌقٌة–ارمنٌة –مصر) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول التى مازالت تعانً من مشكالت •

سٌاسٌة حدودٌة 

 
(السودان–المغرب–العراق –الٌمن ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول التى مازالت تعانً من مشكالت •

سٌاسٌة حدودٌة 

 
(السودان–المغرب–العراق –الٌمن ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

احتلت دولة الروم قبل االسالم•

 
السودان –مصر والشام–العراق واالردن  –الٌمن والهند) 

(والٌمن 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

احتلت دولة الروم قبل االسالم•

 
السودان –مصر والشام–العراق واالردن  –الٌمن والهند) 

(والٌمن 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

جبال تكونت بفعل حركات انكسارٌة فً•

 
(كردستان –عمان–اطلس–الشام) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

جبال تكونت بفعل حركات انكسارٌة فً•

 
(كردستان –عمان–اطلس–الشام) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

على ( صلً هللا علٌه وسلم ) ظهر قدرة الرسول •

العفو والتسامح فً

  

(غزوة حنٌن –فتح مكة –احدغزوة  -بدرغزوة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

على ( صلً هللا علٌه وسلم ) ظهر قدرة الرسول •

العفو والتسامح فً

  

(غزوة حنٌن –فتح مكة –احدغزوة  -بدرغزوة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من هضاب الجناح االفرٌقً•

 
(حضرموت–الشطوط–بادٌة الشام –نجد) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من هضاب الجناح االفرٌقً•

 
(حضرموت –الشطوط –بادٌة الشام –نجد ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

العٌش مبادئ ( صلً هللا علٌه وسلم )وضع الرسول •
بسالم فً 

 

(الحبشة –الطائف –ٌثرب –مكة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

العٌش مبادئ ( صلً هللا علٌه وسلم )وضع الرسول •
بسالم فً 

 

(الحبشة –الطائف –ٌثرب–مكة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الواحات اللٌبٌة التى تجود بها الزراعة•

 
(نجد –االحجار –الكفرة –سٌوة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الواحات اللٌبٌة التى تجود بها الزراعة•

 
(نجد –االحجار –الكفرة–سٌوة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتمثل االهمٌة الجغرافٌة لوادي •
العالقً فً مصر فً 

  

طرٌق للمواصالت  

التربة الخصبة 

التعدٌن 

استخراج مصادر الطاقة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتمثل االهمٌة الجغرافٌة لوادي •
العالقً فً مصر فً 

  

طرٌق للمواصالت  

التربة الخصبة 

التعدٌن 

استخراج مصادر الطاقة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتشابه االهمٌة االقتصادٌة لسهول البحر •

:االحمر والخلٌج العربً فً 

 
(التجارة–الزراعة–الثروات المعدٌنة–الثروة السمكٌة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تتشابه االهمٌة االقتصادٌة لسهول البحر •

:االحمر والخلٌج العربً فً 

 
(التجارة–الزراعة–الثروات المعدٌنة–الثروة السمكٌة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

دولة لها سواحل على المحٌط االطلنطً و •

تتمتع بمناخ البحر المتوسط

 
(المغرب –تونس–الجزائر–لٌبٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

دولة لها سواحل على المحٌط االطلنطً و •

تتمتع بمناخ البحر المتوسط

 
( المغرب–تونس–الجزائر–لٌبٌا) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تأسس جهاز الشرطة فً عهد الخلٌفة •

ابو بكر الصدٌق 

عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان

على بن ابً طالب



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

تأسس جهاز الشرطة فً عهد الخلٌفة •

ابو بكر الصدٌق 

عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان

على بن ابً طالب



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الحٌوانات التى تنتمً للمناخ الصحراوي•

 
(االبقار–الماعز–االغنام–الغزالن) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الحٌوانات التى تنتمً للمناخ الصحراوي•

 
(االبقار–الماعز–االغنام–الغزالن) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

جنوب غرب شبة الجزٌرة العربٌة تسقط •

علٌها االمطار فً فصل

 
(طوال العام –الخرٌف–الشتاء –الصٌف ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

جنوب غرب شبة الجزٌرة العربٌة تسقط •

علٌها االمطار فً فصل

 
(طوال العام –الخرٌف–الشتاء –الصٌف) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ظهرت مصر كأمن قومً للدولة االسالمٌة فً عهد  •
الخلٌفة 

ابو بكر الصدٌق

عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان

على بن ابً طالب

 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول التى تهتم بتعداد سكانها كل خمس •

سنوات

 
(مصر–االردن–العراق –الٌمن ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول التى تهتم بتعداد سكانها كل خمس •

سنوات

 
(مصر–االردن–العراق –الٌمن ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌفضل سكان لبنان سكن الجبال بسبب•

 
(وفرة الموارد–اعتدال المناخ –خصوبة التربة–توافر االمطار)



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌفضل سكان لبنان سكن الجبال بسبب•

 
(وفرة الموارد–اعتدال المناخ –خصوبة التربة–توافر االمطار)



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌتركز السكان فً مناطق التعدٌن بسبب•

 
البعد عن –الحٌاه الهادئة–وفرة فرص العمل–وفرة الخدمات) 

(العشوائٌات 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ٌتركز السكان فً مناطق التعدٌن بسبب•

 
البعد عن –الحٌاه الهادئة–وفرة فرص العمل–وفرة الخدمات) 

(العشوائٌات 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول العربٌة التى تعانً من مشكلة •

فائض فً  السكان

 
(االمارات–السعودٌة–سورٌا–الكوٌت) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدول العربٌة التى تعانً من مشكلة •

فائض فً  السكان

 
(االمارات–السعودٌة–سورٌا–الكوٌت) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدروس المستفادة من الفترة التى •
عاشتها الدولة االسالمٌة بعد وفاه الخلٌفة 

أهمٌةعثمان بن عفان 
الفتنعلى القضاء 

الفتوحات  االسالمٌة

البحرٌة االسالمٌة

الجغرافًمصر موقع 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الدروس المستفادة من الفترة التى •
عاشتها الدولة االسالمٌة بعد وفاه الخلٌفة 

أهمٌةعثمان بن عفان 
الفتنعلى القضاء 

الفتوحات  االسالمٌة

البحرٌة االسالمٌة

الجغرافًمصر موقع 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

انماط من .....ٌعٌش فً الوطن العربً •

السكان

 
(سبع –خمس–اربع–ثالثة) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

انماط من .....ٌعٌش فً الوطن العربً •

السكان

 
(سبع –خمس–اربع–ثالثة) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الخدمات التى تقدمها الدولة لسكانها•

 
(التجارة–الصحة –الصناعة–الزراعة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من الخدمات التى تقدمها الدولة لسكانها•

 
(التجارة–الصحة–الصناعة–الزراعة ) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من المشكالت السكانٌة الناتجة عن الهجرة •

 
البناء على االراضً –فقر الخدمات–العشوائٌات–البطالة ) 

(الزراعٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من المشكالت السكانٌة الناتجة عن الهجرة •

 
البناء على –فقر الخدمات–العشوائٌات–التوسع الزراعً) 

(االراضً الزراعٌة



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من اسباب ارتفاع معدالت االعالة فً مصر•

 
االهتمام بصحة –ارتفاع سن التعلٌم–العشوائٌات–الهجرة ) 

(االطفال 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

من اسباب ارتفاع معدالت االعالة فً مصر•

 
االهتمام بصحة –ارتفاع سن التعلٌم–العشوائٌات–الهجرة ) 

(االطفال 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

وصلت نسبة تعلٌم االناث فً الوطن العربً •

فً التعلٌم% 77الً 

 
(الجامعً–الثانوي–االعدادي–االبتدائً) 



اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 

وصلت نسبة تعلٌم االناث فً الوطن العربً •

فً التعلٌم% 77الً 

 
(الجامعً–الثانوي–االعدادي–االبتدائً) 
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